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 بنام خدا

 

 استخدامي آزموندر ثبت نام اطالعیه 
 

به منظور تامین  ،با توجه به مجوزهای اخذ شدهدر نظر دارد تا سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری 

لذا متقاضیان می توانند درصورت  استخدامی را برگزار نماید. آزمون ،به صورت قراردادی سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز

 داشتن شرایط اعالم شده برای شرکت در این آزمون ثبت نام نمایند.

 متقاضیان: شرایط عمومي اولبخش 

 نداشتن تابعیت ایرا -1

 به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی اعتقاد -2

 ایران التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی -3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -4

 و عدم محکومیت به فساد عقیده نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -5

 و توانایی برای انجام وظایف کاری که بکارگیری می شوند جسمی و روانی سالمتیدارا بودن  -6

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی برای متقاضیان مرد -7

مالک عمل برای  22/01/1371استخدام مصوب  متقاضیانسال تمام با رعایت قانون اصالح حداکثر سن  45نداشتن بیش از  -8

 ثبت نام آزمون روز محاسبه سن افراد اولین

  احراز شغل مورد نظر دارا بودن شرایط الزم برای  -9

 صالحتوسط آراء مراجع قضایی و ذیعدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی  -10

 ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:موارد ذيل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذي

درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل  25جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان  -

 اشند.بحداکثر سن معاف می و

 ؛پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال -

اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهداوطلبانی که در جبهه -

 ؛هان داوطلب در اثر مجروحیت در جبههپزشكی رزمندگا

 ؛میزان مدت خدمت ضرورت -

 ها،پوشش آن تحت هایشرکت و هابانک دولتی، هایشرکت و موسسات و هاوزارتخانه در وقتتمام و غیررسمی صورت به که داوطلبانی -

 هایشرکت و است، موسسات نام ذکر مستلزم هاآن بر قانون شمول که دولتی هایشرکت و موسسات و هادولتی، شهرداری بیمه هایشرکت

ها از های تحت پوشش آنو شرکت اسالمی انقالب نهادهای کنند،می استفاده دولت کمک و بودجه از نحوی به که شده مصادره و ملی

 .هاآن غیررسمی خدمت مدت میزان اند بهبه خدمت اشتغال داشته 22/11/1357تاریخ 
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 های قانوني: امتیازات و سهمیهدومبخش 

 ايثارگران:الف( سهمیه 

ایثارگر در هر یک از  متقاضیان تمامیهای استخدامی از طریق شرکت در آزمون و رقابت بین جذب ایثارگران از محل سهمیه

درصد براساس نمره مکتسبه در آزمون به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و  5درصد و  25های سهمیه

 پذیرد:رت میبا رعایت سازوکارهای ذیل صو

 درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی 25در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  -1

 پذیرد.بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می

رسانی به ایثارگران برای ( قانون جامع خدمات21درصد موضوع ماده ) 25مندی از سهمیه استخدامی ایثارگران متقاضی بهره -2

ستم نام و بهره ثبت سی ست ابتدا اطالعات خود را در  سهمیه مزبور، الزم ا ستم جامع اطالعات یکپارچه  سجايامندی از  سی (

 شهید و امور ایثارگران تأیید گردد.  ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنیاد

باشد. بدیهی است در درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمی 5و  25کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه  -3

 سایر موارد کسب حدنصاب نمره آزمون الزامی است.

شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان ازک -4 سته از فرزندان  سهمیه آن د صد  25ارافتاده کلی و فرزندان آنان که عالوه بر  در

سهمیه آزاد پذیرفته می سبه در  صاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکت سب حد ن سایر شوند، میایثارگران با ک توانند همانند 

 مند گردند.فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره

س -5 ستخدامی )ا سهمیه ا صد و  25تخدام مازاد بر  صاب آزمون، از طریق رقابت با  5در سب حد ن صورت ک صد( ایثارگران در  در

سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل  متقاضیان

 پذیرد.یت صورت میاز مرحله مصاحبه استخدامی در همان گروه شغل جنس

 تذکر:
سهمیه آزاد در همان گروه شغل  متقاضیانایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با  متقاضیکه درصورتی

سهمیه آزاد ادامه  متقاضیآزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان  متقاضیجنسیت به عنوان 

 خواهد داد.

 ( درصد:%25ايثارگران سهمیه بیست و پنج )  افراد مشمول

 جانبازان

 آزادگان

 همسر و فرزندان شهداء

 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

 همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت

 شهیدپدر، مادر، خواهر و برادر 

 % ( درصد: 5ايثارگران سهمیه پنج ) افراد مشمول 

 رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

 همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

 تفرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسار
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 ولین:لب( سهمیه مع

درصد قانون جامع حمایت از معلوالن( صرفاً  3جذب معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه استخدامی )

معلول در همان گروه شغل بر اساس نمره مکتسبه در  متقاضیان تمامیاز طریق شرکت در آزمون، کسب حد نصاب و رقابت بین 

 پذیرد:آزمون )به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی( و با رعایت سازوکارهای ذیل صورت می

 شوند را داشته باشند.معلولین باید توانایی الزم برای انجام کاری که جهت آن استخدام می -1

وزیران عضاااو کمیسااایون امور اجتماعی و دولت  22/04/1389مورخ  88384/44178نامه شاااماره ( آیین5ه )براسااااس ماد -2

شور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها  ستی ک سازمان بهزی شخیص  شرط آنکه به ت ستخدام معلوالن به  الکترونیک، ا

 باشد.نباشد، بالمانع می

ستخدامی  -3 سهمیه ا ستخدام مازاد بر  صد معلولین از طریق رقابت با  3ا ضیاندر صورت وجود ظرفیت و  متقا سهمیه آزاد در 

 پذیرد.جنسیت متناسب در همان گروه شغل جنسیت صورت می

 تذکر:

سهمیه آزاد در همان گروه شغل  متقاضیانمعلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با  متقاضیدر صورتی که  -

سهمیه  متقاضیآزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان  متقاضیجنسیت به عنوان 

 آزاد ادامه خواهد داد.

چنانچه در طول هر یک از مراحل آزمون مشخص شود که متقاضی در حال ادامه تحصیل) دانشجو( در مقاطع باالتر باشد،  -

 د.از ادامه فرآیند استخدامی ممناعت بعمل خواهد آم

مالک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه و در  -

ارتباط با اتمام دوره خدمت ضرورت تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، کارت پایان خدمت و همچنین در خصوص 

دائم آخرین روز ثبت نام آزمون می باشد و مالک عمل برای معافیت دائم تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت 

 خواهد بود.  (6/11/1399) اولین روز ثبت نام اسبه سن افرادحم

 

 م : مراحل ثبت نامسوبخش 
 را داشته باشد. راهنمامتقاضی استخدام  باید در زمان ثبت نام آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این 

 :نام مدارک الزم براي ثبت

 پرداخت وجه ثبت نام  -1

  تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی -2

 فایل عکس اسکن شده با مشخصات ذیل: -3

ذخیره شده باشد. اندازه عکس اسکن شده  JPGشده باشد )عکس تمام رخ( و با فرمت  تهیهباید در سال جاری  3×4عکس  

باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و  متقاضیباشد. تصویر  300×400پیکسل و حداکثر  200×300باید حداقل 

لو بایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید یک 70هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 

 حذف شده باشد. حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

الزم است از  متقاضیانباشد و )کارت ملی، شناسنامه و ...( قابل قبول نمیهای شناسایی اسکن عکس از روی کارت :1تبصره 

 اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

 عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. :2تبصره 

 گردد.از وی سلب می آزموندر باطل شده و حق شرکت  متقاضیدر صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام  :3تبصره 
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 تذکر مهم: 
، که این موضوع اکثرا برای متقاضیانخصوص اشتباه در ارسال عکس  رهای قبلی، دآزمونبا توجه به مشکالت به وجود آمده در 

تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی،  ،ی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده استمتقاضیان

است که در الصاق نگردد. بدیهی  دیگری به جای عکس شما متقاضیحتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس 

 .از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد صورت ارسال عکس اشتباه

 نماید.جهت استخدام ایجاد نمی متقاضیهیچ حقی را برای  و شرکت در آزمون ثبت نام

 :نامپرداخت وجه ثبت

و  تانجام خواهد پذیرف 12/11/1399لغایت روز یک شنبه مورخ  6/11/1399از روز دوشنبه مورخ ثبت نام به صورت اینترنتی 

یک میلیون نام به مبلغ  هزینه ثبتپرداخت  بایست برایمتقاضیان واجد شرایط میمدت ثبت نام به هیچ وقت قابل تمدید نخواهد بود. 

مراجعه و نسبت به پرداخت این مبلغ به صورت  درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به (ریال 000/000/1) ریال

اقدام نموده و سپس فرم ثبت نام  آزموندر این  باشد،الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال می

 د.را تکمیل نماین

نزد خود  آزموناعالم نتایج کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل  ،پس از پایان ثبت نام ستیبایمتقاضیان 

و  آزمونو دریافت کارت ورود به جلسه  درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشورنگهداری نمایند. ضمناً ورود مجدد به 

 ،و مدارک فاقد شرایطناقص و تکمیل نشده های نامبه ثبت د.فقط با استفاده از کد رهگیری امکان پذیر خواهد بو آناطالع از نتیجه 

 مذکور آزموننام در  ثبتکه است  مجدد الزم به تاکیدد. گردترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی

 .باشدبه منزله ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی

 آزمونپس از اجرای  متقاضیاننبوده و مدارک  متقاضیانبه منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی  آزمونصدور کارت شرکت در 

از ادامه روند استخدامی  ،بررسی خواهد شد و در صورت مغایرت مدارک با شرایط آگهی استخدامی واحدهای اداری مربوطهتوسط 

 .منع خواهند شد

 نام:ثبت تقاضانامه تكمیلنحوه 

 شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و فامیلی(، نام) خانوادگی نام نظر مورد محل در باید متقاضی، 3و  2، 1 هایردیف در -

 شود( خودداری همزه یا محذوف مد، تشدید، الف از بکاربردن) نماید بطورکامل وارد

 و ممیز درج از و نماید درج مربوط در محل راست به چپ از باشد می رقم ده که را خود ملی کد باید متقاضی، 4 ردیف در -

 خود ملی کد شماره از اطالع برای اند نشده ملی کارت اخذ به موفق تاکنون که یمتقاضیان ضمناً نماید. خودداری خط تیره یا

 نمایند. حاصل تماس 021 - 66707131 تلفن گویای شماره با

 .نماید عالمتگذاری را مربوط مربع منحصراً می باشد مرد یا زن اینکه برحسب باید متقاضی، 5 ردیف در -

حروف،  ازدرج و نماید درج مربوطه محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ ازسمت باید متقاضی، 6 در ردیف -

 .نماید خودداری گردیده درج ها شناسنامه بعضی در که تیره خط و یا ممیز

 .نماید درج مربوط درمحل روز و سال، ماه صورت به را خود تولد تاریخ باید متقاضی، 7 ردیف در -

 .نماید عالمتگذاری را مربوط مربع باشد می متاهل یا مجرد اینکه حسب بر باید متقاضی، 8 ردیف در -

 در و مشخص 12درصفحه  مندرج 2 شماره جدول به توجه با را خود تولد محل شهرستان و استان کد باید متقاضی، 9 ردیف در -

 نماید. درج محل این
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 .نماید مشخص را خود ها، دین مربع از یکی در عالمتگذاری با باید متقاضی، 10 ردیف در -

 نمایند. مشخص مربوطه مربع در عالمتگذاری با را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد متقاضیان، 11 ردیف در -

 .نمایند عالمتگذاری را مربع این باید دست چپ متقاضیان، 12 در ردیف -

 درصد 5 و درصد 25 سهمیه اساس بر را خود ایثارگری وضعیت ایثارگران سهمیه از استفاده متقاضی متقاضی، 13 ردیف در -

 .نماید عالمتگذاری بند در این

 سن( می بایست حداکثر به مربوط مقررات اجرایی )جهت دستگاههای در رسمی غیر سابقه دارای متقاضیان، 14 در ردیف -

 .نمایند تکمیل خدمت سابقه درج با را بند این در شده موارد خواسته

 نماید. عالمتگذاری ها مربع از یکی در را خود معلولیت نوع باید معلول متقاضی، 15  در ردیف -

 .نماید عالمتگذاری را قسمت این باید می باشد منشی نیازمند چنانچه معلول متقاضی ، 15-1 در ردیف -

 راهنما(این  در مندرج ضوابط نماید ) براساس عالمتگذاری بند این در را خود تحصیلی مقطع آخرین باید متقاضی ، 16 ردیف در -

 .نماید درج محل این در و مشخص را خود تحصیلی رشته عنوان باید متقاضی ، 17 ردیف در -

 .نماید درج را خود تحصیل مدرک اخذ محل موسسه یا دانشگاه باید متقاضی، 18  ردیف در -

 .نماید درج قسمت این در روز و ماه و سال به را خود تحصیلی مقطع آخرین التحصیلی فارغ تاریخ باید متقاضی، 19  ردیف در -

 .نماید درج را خود تحصیلی مدرک آخرین معدل باید متقاضی، 20  ردیف در -

 جدول توجه به با امتحانی حوزه تعیین جهت را خود اقامت محل شهرستان و استان نام و کد باید متقاضی،  21  ردیف در -

   نماید. درج محل این در و مشخص 12صفحه  در مندرج 2 شماره

 .نماید درج را خود رقمی ده پستی کد باید متقاضی، 22 ردیف در -

 .نماید درج مربوط محل در را خود شهر کد با ثابت تلفن شماره متقاضی، 23 ردیف در -

 .نماید درج مربوط محل در را خود همراه تلفن شماره متقاضی، 24 ردیف در -

 .نماید درج را خود الکترونیکی پست آدرس می تواند متقاضی متقاضی، 25 ردیف در -

 بایست آدرس محل سکونت خود را در این محل درج نماید.می متقاضی، 26 ردیف در -

 است، در تقاضا مورد محل و دستگاه، شغل نام شامل باید عنوان شغل و شغل محل انتخابی خود را که متقاضی، 27 ردیف در -

 راهنما( این در مندرج ضوابط مشخص نماید. )براساس این قسمت

 نمایند. توجه احراز شرایط و پذیرش ظرفیت خدمت، جنس، شغل، محل نام به محل شغل کد انتخاب در باید متقاضیانمهم:  تذکر

 كارت دریافت نحوه وآزمون استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوري برگزاري  د( زمان

 آن: در شركت

سنجش آموزش  سازمان در درگاه اطالع رسانی پرینت و مشاهده برای 19/12/1399 سه شنبه مورخروز از  در امتحان مذکور شرکت کارت

 پنجشنبه مورخ روز در 1399آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری  سال گرفت.  خواهد قرار کشور

 در که باشدمی فعلی اقامت محل شهرستان متقاضیان امتحانی حوزه تعیین مالك و شد خواهد برگزار ناصفها و تهران در  21/12/1399

 آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج آزمون در شرکت کارت بر روی  آزمون برگزاری محل و شروع نمود. ساعت خواهند تقاضانامه درج

 مدارك و نبوده متقاضیان سوی از ارسالی اطالعات تایید منزله به آزمون  در شرکت کارت صدور است ذکر به رسید. الزم خواهد متقاضیان

 قرار خواهد گرفت. مورد بررسی مربوط اجرایی دستگاه توسط آزمون اجرای پس از متقاضیان

 



 6صفحه 

  :ينصاب علم کسب حد

نه کافی(  )وکتبی به عنوان شرط الزم  آزموناستخدام جهت سیر مراحل استخدام، کسب حدنصاب الزم در  متقاضیانانتخاب 
 :باشدبوده و براساس ترتیب نمرات مکتسبه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق شرایط ذیل می آزموندر 

 (50) پنجاهکسب حداقل و حد نصاب، معادل  محاسبه تخصصی و عمومی هایحیطه تفكیک به داوطلبان ، نمراتآزمون برگزاری از پس -
درصد (  60)درصد برای حیطه عمومی و شصت  (40با ارزش وزنی چهل )توسط نفر اول به تفكیک هر دستگاه  امتیاز مكتسبهدرصد 

  .گیردمی قرار داوطلبان معرفیمراحل  برای حیطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر
درصد  5درصد و  25ر در هر یک از سهمیه های رقابت بین کلیه داوطلبان آزاد به میزان سه برابر ظرفیت و بین کلیه داوطلبان ایثارگ -

 شوند.براساس نمره مكتسبه در آزمون به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی معرفی می
 باشد.درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمی 5درصد و  25حدنصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه  کسبتبصره: 

 :آزموننصاب در  پس از تعیین حد

 .نصاب از سایر مراحل تبدیل وضعیت حذف خواهند شد فاقد حد متقاضیانالف( 

 .کندایجاد نمی متقاضیانبرای  تبدیل وضعیتهیچگونه حق  ،آزمون کتبینصاب نمره علمی در  کسب حد ب(

 

 مصاحبه و سایر مراحل و انتخاب افراد پذیرفته شده براساس نمره کل نهایي:
، دستگاه های مربوطهضوابط و دستورالعمل ،استخدامیهای اساس آئین نامه برپس از برگزاری مصاحبه و سایر مراحل استخدامی 

 بر اساس تاثیر نمرات آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی خواهد بود. متقاضیانپذیرش نهایی 

 

 :آزمونمواد 

س پیشنهاد شده سازمان ومی شود که مواد آزمون آن از بین درتحویل  تخصصی، یک دفترچه سوال متقاضیانبه هر یک از 
 نیز عمومی تهمچنین یک دفترچه مجموعه سواال ول می باشد.اسازمان به شرح جدآن از طریق  آزمونسنجش و انتخاب مواد 

 . شودتحویل می
اشتباه به  پاسخ هر ازای ( می باشند. ضمناً به1) یک ضریب با ایچهار گزینه صورت به اختصاصی و عمومی سواالت مواد آزمون کلیه تذكر:

 .شد خواهد گرفته نظر منفی در نمره سوم سواالت، یک

 :دروس عمومي به شرح ذیل مي باشد آزمون مواد – الف

 ( ICDL ) مهارتهای هفتگانهفناوری اطالعات  -1

 ریاضی و آمار مقدماتی -2

 زبان و ادبیات فارسی -3

 معارف اسالمی -4

 عمومی –زبان انگلیسی  -5
 اساسی اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق -6
 های عمومیتوانمندیهوش و  -7

معارف اسالمی معاف بوده و  می ایران از پاسخگویی به سواالتاقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسال تبصره:
 تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.، بر اساس مجموع متقاضیاندر اینصورت نمره مکتسبه این 

 متقاضیگردد مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده تاکید می م:نکته مه
و یا فاقد  رائه نمودهابه اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع  متقاضیمحرز شود که  آزمونخواهد بود و در هر مرحله از مراحل 

مزبور لغو و بالاثر  قرارداداستخدامی،  قراردادشرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور 
 .شودمی



 7صفحه 

 1399استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوری  ـ مواد امتحاني  – 1  جدول شماره

 مواد آزمون يعنوان رشته شغلکدو  ردیف

1 
 ايمهندس هسته

 (14001کد شغلی )

 ا فیزیک بهداشت1

 ا آشکارسازی و دزیمتری2

 هاا رادیوایزوتوپ3

2 
 مهندس شیمی

 (14002)کد شغلی 

 ا انتقال حرارت1

 ا انتقال جرم2

 ا ترمودینامیک3

 ا سینیتیک و طراحی راکتور4

3 
 مهندس پلیمر

 (14003شغلی )کد 

 ا شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون1

 ا تکنولوژی پلیمر )االستومر، پالستیک و کامپوزیت(2

 های انتقال )رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم(ا پدیده3

4 
 مهندس برق

 (14004)کد شغلی 

 2و  1ا مدارهای الکتریکی 1

 2و  1ا الکترونیک 2

 2و  1الکتریکی های ا ماشین3

5 
 مهندس مکانیک

 (14005)کد شغلی 

 ا ترمودینامیک1

 ابزارا ماشین2

 ا طراحی اجزا3

6 
 مهندس معدن

 (14006)کد شغلی 

 شناسی اقتصادیشناسی و زمینا کانی1

 بندی جدایش فیزیکی(آرایی )خردایش ا طبقها کانه2

 ا فلوتاسیون3

7 
 مهندس مواد

 (14007)کد شغلی 

 ا خواص فیزیکی مواد1

 ا خواص مکانیکی مواد2

 فیزیک و ترمودینامیکا شیمی3

8 
 کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي

 (14008)کد شغلی 

 (21و  19، 9، 8، 6، 2،3،4ا مقررات ملّی ساختمان )مباحث 1

 2800نامه ا ایستایی، مقاومت مصالح، روسازی راه و آیین2

9 
 شبکهکارشناس 

 (14009)کد شغلی 

 های کامپیوتریا شبکه1

 ا امنیت شبکه2

 عاملا سیستم3

 ا مدارهای منطقی و الکترونیکی4

 ا معماری کامپیوتر5

10 
 ريزيکارشناس برنامه

 (14010)کد شغلی 

 هاوتحلیل سیستما تجزیه1

 2و  1ا تحقیق در عملیات 2

 ا آمار و احتماالت3

 کنترل کیفیتا 4

 ا اصول مدیریت5

 ریزی و کنترل پروژها برنامه6



 8صفحه 

 1399مواد امتحاني استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوری  ـ  – 1جدول شماره  ادامه 

 مواد آزمون کدو عنوان رشته شغلي ردیف

11 
 ريزي کشاورزيکارشناس برنامه

 (14011)کد شغلی 

 اقتصاد کشاورزیا 1

 آموزش، مدیریت و توسعه کشاورزیا ترویج،2

 ا آبیاری و زهکشی3

 شناسی گیاهیشناسی و حشرها بیماری4

 برداری گیاهان دارویی معطرا تولید و بهره5

 ا زراعت و اصالح نباتات6

12 
 ايکارشناس بهداشت حرفه

 (14012)کد شغلی 

 آور محیط کارزیانا شناسایی عوامل فیزیکی 1

 برداری از آور محیط کار و نمونها شناسایی عوامل شیمیایی زیان2

 هاهای محیطی و تجزیه نمونهآالینده    

 ا مهندسی فاکتورهای انسانی3

 های ناشی از کارشناسی شغلی و بیماریا سم4

 ا ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک5

13 
 کارشناس فیزيک

 (14013)کد شغلی 

 ا فیزیک جدید1

 ا ترمودینامیک2

 ا مکانیک3

 ا ریاضی فیزیک4

 ا مغناطیس5

14 
 کارشناس شیمی

 (14014)کد شغلی 

 ا شیمی تجزیه1

 ا شیمی آلی2

 ا شیمی کاربردی3

15 
 حسابدار

 (14015)کد شغلی 

 2و  1ا اصول حسابداری 1

 ا حسابداری میانه و پیشرفته2

 ا حسابداری دولتی و بخش عمومی3

 ا بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات4

 ا مدیریت مالی5

16 

کارشناس زيست شناسی )بیوشیمی و 

 میکروبیولوژي(

 (14016)کد شغلی 

 شناسی سلولی و مولکولیا زیست1

 ا بیوشیمی2

 ا ژنتیک3

 ا فیزیولوژی گیاهی ا جانوری4

 میکروبیولوژی ا5

17 
 زبان انگلیسی

 (14017)کد شغلی 

 ا دانش واژگان1

 ا دستور زبان2

 های تدریسا اصول و تئوری3

 سازیآزمونا 4



 9صفحه 

 1399مواد امتحاني استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوری  ـ  – 1جدول شماره  ادامه 

 مواد آزمون کدو عنوان رشته شغلي ردیف

18 
 کارشناس امور آموزشی

 (14018)کد شغلی 

 ریزی آموزشیا مدیریت و برنامه1

 ا روش تحقیق و آمار2

 های مدیریت )اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی(تئوریا 3

 ا نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی4

19 
 قیکارشناس حقو

 (14019)کد شغلی 

 )مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی(ا حقوق خصوصی 1

ا حقوق جزا )جزای عمومی، جزای اختصاصی به استثنای جرایم علیه اشخاص( و آیین 2

 دادرسی کیفری

 ا حقوق عمومی )اداری و اساسی(3

20 
 کارشناس روابط عمومی

 (14020)کد شغلی 

 ا اصول روابط عمومی1

 مبانی ارتباطات جمعیا 2

 سازمان و مدیریتا مبانی 3

 عمومینگاری و روابطا آیین نگارش در روزنامه4

21 
 پرستار

 (14021)کد شغلی 

 ا مادران و نوزادان ا کودکان1

 پرستاریا روان2

 ا بهداشت جامعه3

 های ویژها بخش4

 ا داخلی جراحی5

 ا مدیریت6

22 
 کارشناس امور اداري

 (14022)کد شغلی 

 سازمان و مدیریتا مبانی 1

 ا مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی2

 ا مدیریت تحول سازمانی3

 ا مالیه عمومی و بودجه ریزی4

 ا قوانین مدیریت خدمات کشوری کار و تأمین اجتماعی5

23 
 کارشناس امور مديريت

 (14024)کد شغلی 

 ا مبانی سازمان و مدیریت1

 انسانی و رفتار سازمانیا مدیریت منابع 2

 ا مدیریت تحول سازمانی3

24 
 کشی صنعتیکارشناس نقشه

 (14025)کد شغلی 

 کشی به کمک کامپیوترنقشه ا1

 کشیاستانداردهای نقشها 2

 سترش اجسام(گ)رسم عمومی ا فصل مشترک قطعات متقاطع ا  1 کشی صنعتیا نقشه3

)رسم اجزای ماشین ا انتخاب مواد ا سوار و پیاده کردن قطعات  2 کشی صنعتینقشها 4

 هامکانیکی مکانیزم

 های ساخت و تولید قطعات مکانیکیا روش5

 های کنترل کیفیت قطعات مکانیکیروش ا6

25 
 کارشناس علوم اجتماعی

 (14026)کد شغلی 

 اصول علم سیاستا 1

 ا مبانی مدیریت2

 عمومیشناسی ا جامعه3

 ا روش تحقیق در علوم انسانی4

 شناسی عمومیروانا 5



 10صفحه 

 1399مواد امتحاني استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوری  ـ  – 1جدول شماره  ادامه 

 مواد آزمون کدو عنوان رشته شغلي ردیف

26 
 کارشناس معماري

 (14027)کد شغلی 

 ا بیان نظری معماری1

 ا بیان معماری و معماری منظر2

 ا شناخت مواد و مصالح کاربردی در معماری3

 ا تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری4

 محیطی در معماریا مبانی زیست5

27 
 کارشناس روابط بین الملل

 (14028)کد شغلی 

 المللا اصول روابط بین1

 الملل عمومیا حقوق بین2

 المللیهای بینسازمانا 3

 ای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوما مطالعات منطقه4

 ا زبان تخصصی5

28 
 کارشناس محیط زيست

 (14029)کد شغلی 

 ا آلودگی منابع آب1

 ا مهندسی محیط زیست2

 ا شیمی آب3

 لودگی خاک و هواآا 4

 ارزیابی و آمایش سرزمینا 5

29 
 هواشناسیکارشناس 

 (14030)کد شغلی 

 هواشناسی فیزیکیا 1

 هواشناسی همدیدیا 2

 عددی هواشناسی دینامیکی و مدلسازیا 3

 هواشناسی آلودگی هوا و الیه مرزی جوا 4

 وهواشناسیا آب5

30 
 کارشناس زمین شناسی

 (14031)کد شغلی 

 شناسی ایرانا زمین1

 پیشرفتهشناسی ساختاری ا زمین2

 ساخت جهانیمینزا 3

 شناسی و کانسارها )رسوبی، آذرین و دگرگونی( ا سنگ4

 هاا هیدروژئوشیمی و ایزوتوپ5

31 
 شناسروان

 (14032)کد شغلی 

 شناسی شخصیتا روان1

 شناسی اجتماعی ا روان2

 شناسی روانیا آسیب3

 درمانیهای روانا نظریه4

 شناسی صنعتی و امور استخدامیروانا 5

 های روانیا آزمون6

32 
 کارگردان

 (14033)کد شغلی 

 های تخصصی سینما و نمایشا دانستنی1

 مبانی کارگردانیا 2

 ادبیات نمایشیا 3

 شناخت مکاتب هنریا 4

 نقد و تحلیل آثار سینمایی و نمایشیا 5



 11صفحه 

 1399مواد امتحاني استخدامي سازمان علمي و تحقیقاتي وابسته به نهاد ریاست جمهوری  ـ  – 1جدول شماره  ادامه 

 مواد آزمون کدو عنوان رشته شغلي ردیف

33 
 مهندسی پدافند غیرعامل

 (14034)کد شغلی 

 ا اصول و مبانی مدیریت بحران در پدافند غیرعامل1

 های حیاتیا اصول و مبانی حفاظت از زیرساخت2

 ا اصول مدیریت ریسک در حوزه پدافند غیرعامل3

 ا امنیت سایبری با رویکرد پدافند غیرعامل4

 (HSEا سالمت، ایمنی و محیط زیست )5

 ایاصول و مبانی تحدید شناسی در حوزه انرژی هسته -6

34 
 کاردان شبکه

 (14035)کد شغلی 

 های کامپیوتریا شبکه1

 ا امنیت شبکه2

 های عاملسیستما 3

 ا مدارهای منطقی و الکتریکی4

 ا معماری کامپیوتر5

35 
 کاردان مواد

 (14036)کد شغلی 

 ا متالورژی فیزیکی1

 ا دیرگدازها2

 ا متالورژی مکانیکی3

 ا عملیات حرارتی4

 گریا ریخته5

 ا تکنولوژی جوشکاری6

36 
 کاردان عمران

 (14037 )کد شغلی

 مقاومت مصالحا 1

 های اجرای ساختمانا محاسبات فنی و روش2

 کشی ساختمانبرداری و نقشها نقشه3

 ا مقررات ملّی ساختمان4

37 
 کاردان شیمی

 (14038)کد شغلی 

 ا شیمی تجزیه1

 ا شیمی فیزیک2

 ا شیمی آلی3

 ا تصفیه آب و پساب4

 ا اصول صنایع شیمیایی5

 آزمایشگاه و صنایع شیمیاییا ایمنی 6

38 
 کاردان برق

 (14039 )کد شغلی

 ا تحلیل مدارهای الکتریکی1

 ا الکترونیک صنعتی2

 DC وAC   الکتریکیهای ا ماشین3

 ا الکترونیک عمومی و کنترل4

39 
 کاردان مکانیک

 (14040)کد شغلی 

 ا استاتیک1
 مشترک 

برای کلیه 

 هاگرایش

 مصالحا مقاومت 2

 ا اجزای ماشین3

 ا علم مواد4

 های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی )ویژه گرایش تأسیسات(سیستما 5

آالت های ساخت و تولید ا ماشین افزار ا تعمیرات ماشینهای تولید )ویژه گرایشا روش6

 صنعتی/ صنایع(



 12صفحه 

 هاو شهرستان هااستان کد و نام -2شماره  جدول

 کد و نام استان وکد شهرستان نام

(، 1017)(، سراب1025(، خداآفرين)1016)(، چاراويماق1014(، جلفا)1012(، تبريز)1010)(، بناب1009آباد)(، بستان1007(، هوراند) 1006(، اهر)1005(، اسكو)1001آذرشهر)
 (.1041( و هشترود)1040)(، هريس1038(، ورزقان)1036)(، ميانه1032ملكان)(، 1029(، مرند)1028(، مراغه)1026(، كليبر)1023شير)(، عجب1021شبستر)

آذربایجان

 شرقي
10 

(، 1127)(، سلماس1124)(، سردشت1123(، خوي)1119(، چايپاره)1117(، چالدران)1115(، تكاب)1113(، پيرانشهر)1111(، پلدشت)1109(، بوكان)1106)(، اشنويه1104)اروميه
 (.1140)( و نقده1138)(، مياندوآب1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129دژ)شاهين

آذربایجان

 غربي
11 

 12 اردبیل (.1225و نير) (1222)(، نمين1219شهر)مشگين (،1215)گرمي(، 1213كوثر) (،1201سرعين) (،1211)خلخال (،1208آباد)پارس (،1205سوار)بيله (،1202)اردبيل

(، 1340(، خوروبيابانك)1318خوانسار)، (1317شهر)(، خميني1316(، چادگان)1314)وكرون(، تيران1325)(، بويين مياندشت1312)(، برخوار1310(، اصفهان)1304(، اردستان)1302)وبيدگلآران
(، 1336)(، لنجان1334(، گلپايگان)1332)(، كاشان1329)(، فالورجان1327(، فريدونشهر)1326(، فريدن)1324(، شهرضا)1322شهروميمه)(، شاهين1320)(، سميرم1321دهاقان)
 (.1345( و نطنز)1342آباد)(، نجف1341(، نائين)1338مباركه)

 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد)4008(، كرج)4012)(، فرديس4005(، طالقان)4003(، ساوجبالغ)4007اشتهارد)

 14 ایالم (1416(، هليالن)1418)(، مهران1419(، ملكشاهي)1414(، سيروان)1412)(، دهلران1410شهر)(، دره1415)(، چرداول1408)(، بدره1407(، ايوان)1405)(، ايالم1403آبدانان)

 15 بوشهر (.1522)( و گناوه1520)(، كنگان1519)(، عسلويه1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511)(، دشتستان1506(، جم)1504)(، تنگستان1502بوشهر)

(، 1620)(، شميرانات1615)(، ري1612كريم)(، رباط1609(، دماوند)1607(، تهران)1633(، پيشوا)1616)(، پرديس1604(، پاكدشت)1610(، بهارستان)1602اسالمشهر)
 (.1636)( و ورامين1625(، مالرد)1635)(، قرچك1623(، قدس)1627(، فيروزكوه)1624شهريار)

 16 تهران

 (.1717) ( و لردگان1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710)(، فارسان1709(، شهركرد)1707)(، سامان1715(، خانميرزا)1706)(، بن1705)(، بروجن1701)اردل
و چهارمحال 

 بختیاری
17 

(، فردوس1825(، طبس )1808(، سربيشه)1807(، سرايان)1813(، زيركوه)1805درميان)(، 1801(، خوسف)1802(، بيرجند)1810(، بشرويه)1827(، باغستان)1826اسالميه)
 (.1818)( و نهبندان1815(، قائنات)1811)

خراسان جنوبي   18 

(، 1926(، جوين)1923جغتاي)(، 1922)حيدريه(، تربت1916جام)(، تربت1915(، صالح آباد)1909(، تايباد)1906(، بينالود)1905(، بردسكن)1901(، بجستان)1908باخرز)
(، 1945(، سبزوار)1920(، زاوه)1973(، روشناوند)1940(، رشتخوار)1937(، درگز)1942(، داورزن)1941(، خوشاب)1934)(، خواف1930آباد)(، خليل1928چناران)

 (.1965( و نيشابور)1962والت)(، مه1960مشهد) (،1957(، گناباد)1955(، كالت)1953(، كاشمر)1951(، قوچان)1912(، فيروزه)1949(، فريمان)1947سرخس)

خراسان رضوی   19 

خراسان (.2016وسملقان)( و مانه2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011)(، شيروان2003)(، رازوجرگالن2008(، جاجرم)2005(، بجنورد)2002اسفراين) شمالي   20 

(، 2124(، بهبهان)2120(، بندرماهشهر)2110(، باوي)2117ملك)(، باغ2115(، ايذه)2112(، اهواز)2109(، انديمشك)2107(، انديكا)2104(، اميديه)2121(، آغاجاري)2102آبادان)
(، 2166(، كارون)2140(، شوشتر)2138)(، شوش2135(، شادگان)2134(، رامهرمز)2132(، رامشير)2131آزادگان)(، دشت2129(،  دزفول)2125(، خرمشهر)2111)حميديه
 (.2151( و هويزه)2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146)(، مسجدسليمان2144، اللي)(2142گتوند)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216)نشان( و ماه2214(، طارم)2201(، سلطانيه)2212)(، زنجان2209(، خرمدره)2208)(، خدابنده2204(، ايجرود)2202ابهر)

 23 سمنان (.2308( و ميامي)2313(، مهدي شهر)2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304سمنان)(، 2303(، سرخه)2302)(، دامغان2309آرادان)

(، 2430(، سيب سوران)2429(، سرباز)2425(، سراوان)2422(، زهك)2418)(، زاهدان2414)(، زابل2411(، دلگان)2408)(، خاش2406بهار)(، چاه2403(،ايرانشهر)2402بمپور)
 (.2435( و هيرمند)2448(، هامون)2446(، نيمروز)2440شهر)(، نيك2419(، ميرجاوه)2416(، مهرستان)2433(، كنارك)2438(، قصرقند)2437فنوج)

سیستان و  

 بلوچستان
24 

(، خرم2581(، خرامه)2515جهرم)(، 2510(، پاسارگاد)2509(،  بوانات)2527(، بيضا)2573(، بختگان)2552(، اوز)2507(، اقليد)2504(، استهبان)2502)(، ارسنجان2501آباده)
(، 2536(، شيراز)2531(،  سروستان)2508(، سرچهان)2528)(، سپيدان2526دشت)(، زرين2533(، زرقان)2524(، رستم)2522)(، داراب2519(، خنج)2512(، خفر)2516بيد)

(، 2561(، المرد)2558(، الرستان)2557(، گراش)2548(، كوه چنار)2535(، كوار)2551(، كازرون)2546(، قيروكارزين)2543(، فيروزآباد)2541(، فسا)2538فراشبند)
 (.2576ريز)( و ني2571(، مهر)2568)(، ممسني2565مرودشت)

 25 فارس

 26 قزوین (.2619)( و قزوين2614)(، تاكستان2610زهرا) (، بوئين2604(، البرز)2606(، آوج)2602آبيك)

 27 قم (.2704)قم

 28 کردستان (.2827)( و مريوان2823(، كامياران)2822)(، قروه2819)(، سنندج2817(، سقز)2814(، سروآباد)2812)(، ديواندره2809(، دهگالن)2807بيجار)(، 2802بانه)

(، 2924(، زرند)2923(، ريگان)2921(، رودبارجنوب)2918(، رفسنجان)2914(، راور)2902(، رابر)2912(، جيرفت)2908(، بم)2905(، بردسير)2903)(، بافت2915(، انار)2901ارزوئيه)
( و 2946(، منوجان)2944)(، كهنوج2942(، كوهبنان)2940)(، كرمان2934گنج)(، قلعه2907(، فهرج)2943(، فارياب)2932(، عنبرآباد)2929(، شهربابك)2927)سيرجان
 (.2909نرماشير)

 29 کرمان

(، 3020)(، قصرشيرين3018(، صحنه)3016(، سنقر)3014ذهاب) (، سرپل3013(، روانسر)3011(، داالهو)3009(، جوانرود)3007ثالث باباجاني)(، 3004)(، پاوه3002)آبادغرباسالم
 (.3029)( و هرسين3027)(، گيالنغرب3025(، كنگاور)3024كرمانشاه)

 30 کرمانشاه

 (،3102(، مارگون)3113)( و لنده3116)(، گچساران3114)(، كهگيلويه3108(، دنا)3110(، چرام)3105(، بهمئي)3103(، بويراحمد)3115باشت)
کهگیلویه و  

 بویراحمد
31 

(، 3217)(، گرگان3222(، گاليكش)3215)(، كالله3213(، كردكوي)3212آباد كتول)(، علي3210(، راميان)3208)(، تركمن3205(، بندرگز)3203قال)(، آق3202آزادشهر)
 (.3223)( و مينودشت3221(، مراوه تپه)3219)گنبدكاووس(، 3207گميشان)

 32 گلستان

(، صومعه3327)(، شفت3325(، سياهكل)3323(، رودسر)3319(، رودبار)3315(، رضوانشهر)3313(، رشت)3307(، بندرانزلي)3306(، املش)3304)اشرفيه(، آستانه3302آستارا)
 (.3343)( و ماسال3341(، لنگرود)3338)الهيجان(، 3336)(، فومن3334)(، طوالش3329سرا)

 33 گیالن

 34 لرستان (.3427( و كوهدشت)3422)(، سلسله3424(، رومشكان)3418(، چگني)3417(، دورود)3415)(، دلفان3413آباد)(، خرم3408(، پلدختر)3407(، بروجرد)3405(، اليگودرز)3402ازنا)

سيمرغ ،(3529شمالي) (، سوادكوه3530)(، سوادكوه3527(، ساري)3523(، رامسر)3522)(، چالوس3520(، جويبار)3517(، تنكابن)3513(، بهشهر)3512(، بابلسر)3509(، بابل)3503آمل)
 (.3545( و نوشهر)3543(، نور)3539نكاء)(، 3528(، مياندورود)3538(، محمودآباد)3536(، گلوگاه)3521)(، كالردشت3534شهر)(، قائم3532(، فريدونكنار)3516آباد)(، عباس3533)

 35 مازندران

 36 مرکزی (.3620( و محالت)3618(، كميجان)3604(، فراهان)3617(، شازند)3613(، ساوه)3612(، زرنديه)3610(، دليجان)3609(، خنداب)3607)(، خمين3605)(، تفرش3603(، آشتيان)3602)اراك

(، 3726)(، رودان3722(، خمير)3720آباد)(، حاجي3717)(، جاسك3714(، پارسيان)3712(، بندرلنگه)3709(، بندرعباس)3715بشاگرد)(، 3705(، بستك)3702ابوموسي)
 (.3734( و ميناب)3730)(، قشم3728سيريك)

 37 هرمزگان

 38 همدان (.3823)( و همدان3820(، نهاوند)3816(، مالير)3812)(، كبودرآهنگ3822فامنين)(، 3809)(، رزن3808(، درگزين)3806(، تويسركان)3827(، پاليز)3804(، بهار)3801اسدآباد)

 39 یزد (.3920( و يزد)3918(، ميبد)3917(، مهريز)3910(، خاتم)3908)(، تفت3906(، بهاباد)3907(، بافق)3913(، اشكذر)3905(، اردكان)3902ابركوه)
 



 13صفحه 

 ایهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهفهرست شغل محل

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 تهران-تهران حسابدار 10001

 10001 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حسابداري بدون گرايش )ليسانس، فوق ليسانس(32982 -: حسابداري و امور مالي )ليسانس، فوق ليسانس(30409 -: حسابداري )ليسانس، فوق ليسانس(30408

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 البرز-البرز مهندس برق 10002

 شرایط اختصاصی:
 كليه گرايش هاي مهندسي برق

 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 تهران-تهران مهندس برق 10003

 شرایط اختصاصی:
 كليه گرايش هاي مربوط به مهندسي برق

 باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10002 ،10003 
 احراز تحصیلی:شرایط 
 : مهندسي برق كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31171

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس پليمر 10004

 شرایط اختصاصی:
 گرايش مهندسي پليمر ، علوم و تكنولوژي پليمر

 10004 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 پليمر )ليسانس(: مهندسي پليمر گرايش صنايع 33653

 - - - - - - 1 مرد 1 تهران-تهران مهندس شيمي 10005

 شرایط اختصاصی:
 كليه گرايش ها به جز صنايع غذايي

 10005 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي شيمي كليه ي گرايشها به جز صنايع غذايي )فوق ليسانس(33980

 - - - - - - 1 مرد 1 تهران-تهران مهندس معدن 10006

 10006 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي معدن گرايش فراوري مواد معدني )فوق ليسانس(33642 -: مهندسي معدن )فوق ليسانس(31296

 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 زن/مرد 7 تهران-تهران مهندس مواد 10007

 - - 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 قم-قم مهندس مواد 10008

  باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10007 ،10008 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي مواد كليه گرايش ها )فوق ليسانس(31758

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 البرز-البرز مهندس مكانيک 10009

 - - - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 6 تهران-تهران مهندس مكانيک 10010

  باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10009 ،10010 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسي مكانيک در حرارت و  -: مكانيک 31945 -: مهندسي مكانيک كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31737 -: مهندسي مكانيک )ليسانس، فوق ليسانس(31324

 مهندسي مكانيک در حرارت و سياالت )ليسانس، فوق ليسانس( -: مكانيک 33948 -سياالت )ليسانس، فوق ليسانس(

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس هسته اي 10011



 14صفحه 

 ایهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهفهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 زن/مرد 4 زن/مرد 9 زن/مرد 15 تهران-تهران مهندس هسته اي 10012
 1)آقا: 2

 1نفر، خانم: 
 نفر(

- - 

  باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10011 ،10012 

 شرایط احراز تحصیلی:
: مهندسي هسته اي گرايش چرخه 31752 -: مهندسي هستـــه اي گرايش راكتـــور )فوق ليسانس، دكتري(31342 -ليسانس، دكتري(: مهندسي هسته اي )فوق 31341

: مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي )فوق ليسانس، 31754 -: مهندسي هسته اي گرايش كاربرد پرتو )فوق ليسانس، دكتري(31753 -سوخت )فوق ليسانس، دكتري(
 : مهندسي هسته اي كليه گرايش ها )فوق ليسانس، دكتري(31755 -دكتري(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور آموزشي 10013

 10013 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: علوم تربيتي 30753 -تحقيقات اموزشي )ليسانس، فوق ليسانس(: 30265 -: برنامه ريزي درسي )فوق ليسانس(30158 -: برنامه ريزي اموزشي )ليسانس، فوق ليسانس(30154

: تحقيقات اموزشي 31866 -: مديريت و برنامه ريزي اموزشي )ليسانس، فوق ليسانس(31083 -: مديريت اموزشي )ليسانس، فوق ليسانس(31020 -)ليسانس، فوق ليسانس(
 كليه گرايش ها )فوق ليسانس(

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 تهران-انتهر كارشناس امور اداري 10014

 10014 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -انساني )فوق ليسانس(: مديريت گرايش منابع31017 -: اقتصاد )فوق ليسانس(30063 -: امار رياضي )ليسانس، فوق ليسانس(30022 -: امار )ليسانس، فوق ليسانس(30018
: مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني )ليسانس، 31495 -: مديريت منابع انساني )ليسانس، فوق ليسانس(31079 -)ليسانس، فوق ليسانس( MBA: مديريت 31018

: 31852 -فوق ليسانس(: امار كاربردي )ليسانس، 31839 -: مديريت دولتي گرايش منابع انساني )فوق ليسانس(31697 -: امار )ليسانس، فوق ليسانس(31590 -فوق ليسانس(
 -: مديريت دولتي گرايش مديريت تحول )فوق ليسانس(31930 -: مديريت گرايش مديريت منابع انساني )ليسانس، فوق ليسانس(31861 -امار رياضي )ليسانس، فوق ليسانس(

 -: مديريت دولتي گرايش تحول سازماني )فوق ليسانس(32646 -نس()ليسانس، فوق ليسا -: امار32239 -: مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني )فوق ليسانس(32235
 MBA: مديريت 33749 -: امار اقتصادي )ليسانس، فوق ليسانس(33364 -: مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني )فوق ليسانس(32772

 : امار محض )ليسانس، فوق ليسانس(33881 -(گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني )فوق ليسانس

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 البرز-البرز كارشناس برنامه ريزي 10015

 10015 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و : 31760 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )ليسانس، فوق ليسانس(31240 -: اقتصاد )فوق ليسانس(30063

: مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه )ليسانس، فوق 32143 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم )ليسانس، فوق ليسانس(31868 -بهره وري )ليسانس، فوق ليسانس(
: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم ها 32226 -س، فوق ليسانس(: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري مديريت پروژه )ليسان32163 -ليسانس(

: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي )ليسانس، 33088 -: مهندسي صنايع گرايش مدلسازي سيستمهاي كالن )ليسانس، فوق ليسانس(32933 -)ليسانس، فوق ليسانس(
 : مهندسي صنايع گرايش مديريت نواوري و فناوري )ليسانس، فوق ليسانس(33699 -نس، فوق ليسانس(: مهندسي صنايع گرايش مهندسي صنايع )ليسا33516 -فوق ليسانس(

 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 5 زن/مرد 8 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10016

 10016 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري )ليسانس، فوق ليسانس(31760 -)ليسانس، فوق ليسانس(: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري 31240
: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري مديريت پروژه )ليسانس، فوق 32163 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم )ليسانس، فوق ليسانس(31868
: 33699 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي صنايع )ليسانس، فوق ليسانس(33516 -ايع گرايش مديريت مهندسي )ليسانس، فوق ليسانس(: مهندسي صن33088 -ليسانس(

 مهندسي صنايع گرايش مديريت نواوري و فناوري )ليسانس، فوق ليسانس(

10017 
كارشناس برنامه ريزي 

 كشاورزي
 - - - - 1 زن/مرد 1 مرد 2 البرز-البرز

 10017 یاحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
: 30776 -: زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت )فوق ليسانس(30547 -: مهندسي زراعت و اصالح نباتات )فوق ليسانس(30546 -: اصالح نباتات )فوق ليسانس(30060

: علوم خاك گرايش پيدايش ، رده بندي و ارزيابي خاك )فوق 30778 -ليسانس(: علوم خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك )فوق 30777 -علوم خاك )فوق ليسانس(
 -: گياهپزشكي )فوق ليسانس(33698 -: مهندسي كشاورزي )فوق ليسانس(33595 -: مهندسي كشاورزي گرايش مهندسي ابياري و زهكشي )فوق ليسانس(33154 -ليسانس(
 : زراعت و اصالح نباتات )فوق ليسانس(33750



 15صفحه 

 ایهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهفهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10018 
كارشناس بهداشت 

 حرفه اي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 10018 یشغل محل شماره شرایط احراز تحصیلی
: اموزش بهداشت و 31929 -: مهندسي بهداشت حرفه اي )فوق ليسانس(31174 -: مديريت سالمت )فوق ليسانس(31055 -: ايمني و محيط زيست )فوق ليسانس(30137

 -ني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت )فوق ليسانس(: مهندسي ايم32246 -( )فوق ليسانس(HSE: ايمني بهداشت ومحيط زيست )32154 -ارتقاء سالمت )فوق ليسانس(
 : مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار )ليسانس(33897

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10019

 10019 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حقوق عمومي )فوق ليسانس(31686 -: حقوق )فوق ليسانس(30417

10020 
كارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 10020 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي عمران گرايش عمران )ليسانس، فوق ليسانس(31262 -: مهندسي عمران گرايش سازه )ليسانس، فوق ليسانس(31257

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس روابط عمومي 10021

 10021 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: تبليغ و 30263 -: تبليغ و ارتباطات )ليسانس، فوق ليسانس(30262 -: برنامه ريزي امور فرهنگي )ليسانس، فوق ليسانس(30156 -: ادبيات فارسي )فوق ليسانس(30051

: علوم اجتماعي گرايش 30725 -: روزنامه نگاري )ليسانس، فوق ليسانس(30525 -: روابط عمومي )ليسانس، فوق ليسانس(30503 -ليسانس(ارتباطات فرهنگي )ليسانس، فوق 
علوم ارتباطات : 30736 -: علوم ارتباطات اجتماعي )ليسانس، فوق ليسانس(30735 -: علوم ارتباطات )ليسانس، فوق ليسانس(30734 -علوم ارتباطات اجتماعي )فوق ليسانس(

: فرهنگ و ارتباطات 30904 -نگاري )ليسانس، فوق ليسانس(: علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه30737 -اجتماعي گرايش روابط عمومي )ليسانس، فوق ليسانس(
: رشته مديريت رسانه )فوق 31701 -فوق ليسانس(: مديريت رسانه )ليسانس، 31053 -: مديريت امور فرهنگي )ليسانس، فوق ليسانس(31029 -)ليسانس، فوق ليسانس(

 : علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي )ليسانس، فوق ليسانس(31905 -اجتماعي گرايش روابط عمومي )فوق ليسانس(: علوم ارتباطات31702 -ليسانس(

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس زبان انگليسي 10022

 10022 یاحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
 : اموزش زبان انگليسي )فوق ليسانس(32738

10023 
كارشناس زيست 

شناسي )بيوشيمي و 
 ميكروبيولوژي(

 - - - - - - 1 مرد 1 البرز-البرز

 10023 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -: زيست شناسي گرايش ژنتيک )فوق ليسانس(30577 -زيست شناسي گرايش بيو فيزيک )فوق ليسانس(: 30563 -: زيست شناسي گرايش بيو شيمي )فوق ليسانس(30562
: زيست شناسي گرايش 30593 -: زيست شناسي گرايش سيستماتيک اكولوژي )فوق ليسانس(30581 -: زيست شناسي گرايش سلولي و مولكولي )فوق ليسانس(30580

: علوم 30805 -: علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني )فوق ليسانس(30769 -سي ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(: زيست شنا30594 -ميكروبي )فوق ليسانس(
: 31738 -: زيست شناسي ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(31620 -: زيست شناسي علوم جانوري )فوق ليسانس(31611 -گياهي گرايش زيست شناسي تكويني )فوق ليسانس(

: زيست شناسي گرايش 31747 -: زيست شناسي با گرايش علوم سلولي ملكولي )فوق ليسانس(31745 -گرايش سيستماتيک و اكولوژي )فوق ليسانس(زيست شناسي 
: 32899 -نس(: زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش ميكروبيولوژي )فوق ليسا32519 -: زيست شناسي گرايش بيوشيمي )فوق ليسانس(31778 -ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(

 : زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(33024 -زيست شناسي گرايش علوم سلولي و مولكولي )فوق ليسانس(

10024 
كارشناس زيست 

شناسي )بيوشيمي و 
 ميكروبيولوژي(

 - - - - - - 1 مرد 1 نتهرا-تهران

 10024 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -: زيست شناسي گرايش ژنتيک )فوق ليسانس(30577 -: زيست شناسي گرايش بيو فيزيک )فوق ليسانس(30563 -: زيست شناسي گرايش بيو شيمي )فوق ليسانس(30562
زيست شناسي گرايش : 30593 -: زيست شناسي گرايش سيستماتيک اكولوژي )فوق ليسانس(30581 -: زيست شناسي گرايش سلولي و مولكولي )فوق ليسانس(30580

: علوم 30805 -: علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني )فوق ليسانس(30769 -: زيست شناسي ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(30594 -ميكروبي )فوق ليسانس(
ست شناسي گرايش سيستماتيک و اكولوژي )فوق : زي31738 -: زيست شناسي علوم جانوري )فوق ليسانس(31611 -گياهي گرايش زيست شناسي تكويني )فوق ليسانس(

: زيست شناسي گرايش 31778 -: زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(31747 -: زيست شناسي با گرايش علوم سلولي ملكولي )فوق ليسانس(31745 -ليسانس(
 -: زيست شناسي گرايش علوم سلولي و مولكولي )فوق ليسانس(32899 -)فوق ليسانس(: زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش ميكروبيولوژي 32519 -بيوشيمي )فوق ليسانس(

 : زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي )فوق ليسانس(33024



 16صفحه 

 ایهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهفهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 انتهر-تهران كارشناس شيمي 10025

 10025 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: شيمي 31875 -تجزيه )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( : شيمي30676 -: شيمي الي )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(30674 -: شيمي شيمي تجزيه )ليسانس، دكتري(30666

: شيمي گرايش شيمي الي )ليسانس، فوق 33584 -: شيمي گرايش تجزيه )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(32890 -گرايش شيمي تجزيه )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
 ليسانس، دكتري(

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10026

 10026 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : فيزيک گرايش فيزيک پالسما )فوق ليسانس(33709 -: فيزيک اتمي مولكولي )فوق ليسانس(32228 -: فيزيک حالت جامد )فوق ليسانس(30966

 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 تهران-تهران كاشناس شبكه 10027

 10027 یمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
: 31347 -: مهندسي نرم افزار )فوق ليسانس(31340 -: تعميرات سخت افزار كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(30299 -: امار و كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(30025

 -: كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس، فوق ليسانس(31463 -: نرم افزار كامپيوتر )فوق ليسانس(31415 -مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار )ليسانس، فوق ليسانس(
سخت افزار )ليسانس،  -: مهندسي كامپيوتر32927 -: كامپيوتر)نرم افزار( )ليسانس، فوق ليسانس(32923 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار )ليسانس، فوق ليسانس(31887

 فوق ليسانس(

 انرژی اتميستاد سازمان های فهرست شغل محل

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10028

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1حداقل -مسلط به قوانين مالياتي و بيمه 

 10028 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مديريت دولتي گرايش مديريت 32132 -: مديريت مالي )ليسانس(31074 -: مديريت بازرگاني )ليسانس(31034 -: حسابداري )ليسانس(30408 -: اقتصاد )ليسانس(30063

 مالي )ليسانس(

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران حسابدار 10029

 اختصاصی: شرایط
 سال سابقه كار 1حداقل  -مسلط به قوانين مالياتي و بيمه 

 10029 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مديريت مالي )ليسانس، فوق 31074 -: مديريت بازرگاني )ليسانس، فوق ليسانس(31034 -: حسابداري )ليسانس، فوق ليسانس(30408 -: اقتصاد )ليسانس(30063
 : مديريت دولتي گرايش مديريت مالي )ليسانس، فوق ليسانس(32132 -ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10030

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 5حداقل  - ICDLمسلط به 

 10030 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حسابداري گرايش حسابرسي )فوق ليسانس(32467 -ليسانس(: مديريت مالي )فوق 31074 -: حسابداري )فوق ليسانس(30408

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10031

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل -تسلط به صورتهاي مالي - ICDLمسلط به 

 10031 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 حسابداري گرايش حسابرسي )فوق ليسانس(: 32467 -: حسابداري )فوق ليسانس(30408



 17صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10032

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 7حداقل 

 10032 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حسابداري )ليسانس، فوق ليسانس(30408

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران حسابدار 10033

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  -مسلط به قوانين مالي و محاسباتي  - ICDLمسلط به 

 10033 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حسابداري گرايش حسابرسي )ليسانس، فوق ليسانس(32467 -: مديريت مالي )ليسانس، فوق ليسانس(31074 -: حسابداري )ليسانس، فوق ليسانس(30408

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10034

 شرایط اختصاصی:
 كارحداقل سال سابقه 3

 توضیحات:
 حسابداري شامل كليه گرايش ها -تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10034 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31741 -: حسابداري )ليسانس، فوق ليسانس(30408

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران حسابدار 10035

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل -تجربه تحليل گري صورتهاي مالي -تسلط به صورتهاي مالي - ICDLمسلط به 

 10035 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت مالي )فوق ليسانس(31074

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران روان شناس 10036

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -اشنايي با زبان انگليسي/ روسي مكالمه/ نوشتاري / درك مطلب -تأسيسات هسته اياشنايي با 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10036 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : روانشناسي )فوق ليسانس(33482

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس برق 10037

 شرایط اختصاصی:
 2حداقل  -زبان انگليسي خوب )بدون محدوديت در مطالعه و ترجمه فني(  -اشنا به ساختار برقي تجهيزات مولد پرتو  -اشنا به مباحث تاثير تابش بر مدارها و تجهيزات برقي

 سال سابقه كار

 10037 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي برق گرايش الكترونيک )فوق ليسانس(31712 -قدرت )فوق ليسانس(: مهندسي برق گرايش 30148

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس برق 10038

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -اشنايي با زبان انگليسي/ روسي مكالمه/ نوشتاري / درك مطلب -اشنايي با تأسيسات هسته اي

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10038 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مهندسي برق گرايش كنترل و ابزار دقيق )فوق 32075 -: مهندسي برق گرايش الكترونيک )فوق ليسانس(31712 -: مهندسي برق گرايش قدرت )فوق ليسانس(30148
 ليسانس(



 18صفحه 

 انرژی اتمي ستاد سازمانهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس برق 10039

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3داراي  -مقررات خريد دولتياشنايي با قوانين و  -اشنايي با خريد و تداركات دولتي

 10039 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي برق )ليسانس(31164

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس برق 10040

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -اشنايي با قوانين و مقررات خريد دولتي -اشنايي با خريد و تداركات دولتي

 10040 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي برق گرايش مخابرات )ليسانس(31168

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس برق 10041

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10041 یشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
: مهندسي مكانيک كليه گرايش ها 31336 -: مهندسي شيمي كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31235 -: مهندسي برق كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31171

 : مهندسي هسته اي كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31755 -)ليسانس، فوق ليسانس(

10042 
 مهندس پدافند

 غيرعامل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 5حداقل 

 توضیحات:
 مهندس پدافند غيرعامل گرايش طراحي

 10042 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي پدافند غيرعامل )فوق ليسانس(33836

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران مهندس شيمي 10043

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 5حداقل -اشنايي با استانداردهاي طراحي فرايندهاي شيميايي و الزامات ايمني صنعتي

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس شيمي 10044

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1حداقل  -دانشگاه دولتيمسلط به زبان انگليسي/ روسي از 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

  باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10043 ،10044 

 شرایط احراز تحصیلی:
 : مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520



 19صفحه 

 انرژی اتمي ستاد سازمانهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران مهندس مواد 10045

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 2حداقل -اشنايي به زبان انگليسي  -دارا بودن مدرك در روش هاي اصلي ازمون هاي غير مخرب 

 10045 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي مواد )ليسانس، فوق ليسانس(31316 -: فيزيک هسته اي )ليسانس، فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس مواد 10046

 شرایط اختصاصی:

 سابقه كارسال  5حداقل 

 10046 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي مواد )ليسانس، فوق ليسانس(31316

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس مكانيک 10047

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 1 -مسلط به زبان انگليسي/ روسي از دانشگاه دولتي

 توضیحات:

 شهرستان تهران/واحدهاي تابعه در

 10047 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي مكانيک گرايش جامدات )فوق ليسانس(33131

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس مكانيک 10048

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 5حداقل  -اشنايي با استانداردهاي طراحي و اجراي تأسيسات 

 توضیحات:

 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس مكانيک 10049

 شرایط اختصاصی:

اشنا به اصول  -تسلط بر نقشه كشي تاسيسات مكانيكي ساختمان با نرم افزار كد - officeو مجموعه  Ms.p- Solid Work- Autocad- Catiaتسلط بر نرم افزارهاي 

تسلط بر متره براورد، طراحي و نظارت بر ا جراي تاسيسات  -كاركرد، سيستم هاي كنترلي، تعميرات و نگهداري چيلر جذبي و تراكمي، ديگ هاي بخار و اب گرم، برج خنک كن 

 سال سابقه كار 5حداقل  -راحي و محاسبات بارهاي گرمايشي و موتورخانه مربوطهاشنا به ط -مكانيكي ساختمان ها

  باشد: های زیر یکسان میشرایط احراز تحصیلی شغل محل

10048 ،10049 

 شرایط احراز تحصیلی:

 مهندسي مكانيک در حرارت و سياالت )فوق ليسانس( -: مكانيک 33948

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران مهندس هسته اي 10050

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 2حداقل  -اشنايي با تجهيزات پرتوپزشكي و تسلط بر يكي از انواع ان / تسلط بر زبان انگليسي عمومي  - Officeاشنايي با نرم افزارهاي  -اشنايي با زبان انگليسي

 توضیحات:

 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10050 یتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 

: مهندسي 31754 -: مهندسي هسته اي )ليسانس، فوق ليسانس(31341 -: فيزيک هسته اي )ليسانس، فوق ليسانس(30969 -: فيزيک پزشكي )ليسانس، فوق ليسانس(30965

 : راديولوژي )ليسانس، فوق ليسانس(33882 -هسته اي گرايش پرتوپزشكي )ليسانس، فوق ليسانس(



 20صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10051

 شرایط اختصاصی:
اشنايي با اصول مكاتبات اداري و  -مهارت در ارتباط با مراجعين )روابط عمومي قوي(  - microsof - officeاشنايي كار با كامپيوتر و نرم افزارهاي  -تسلط به زبان انگليسي 

 سال سابقه كار 4حداقل  -رسمي )داخلي و خارجي( 

 توضیحات:
 فيزيک هسته اي ارشد و دكتري

 10051 یصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز تح
 : مهندسي هسته اي )فوق ليسانس، دكتري(31341 -: فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10052

 شرایط اختصاصی:
 سابقه كارسال  3حداقل  -اشنا با نرم افزارهاي گرافيكي و نقشه كشي  -تسلط كامل به كامپيوتر 

 10052 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مهندسي هستـــه اي گرايش 31342 -: مهندسي هسته اي )فوق ليسانس(31341 -: مهندسي مكانيک )فوق ليسانس(31324 -: مهندسي مواد )فوق ليسانس(31316

 سانس(: مهندسي هسته اي گرايش چرخه سوخت )فوق لي31752 -راكتـــور )فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10053

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -تسلط به زبان انگلسي مكالمه/ نوشتاري / درك مطلب -سابقه كار با نرم افزارهاي مدلسازي حوادث هسته اي -اشنايي با صنعت هسته اي

 توضیحات:
 شهرستانتهران/واحدهاي تابعه در 

 10053 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي )فوق ليسانس(31341 -: مهندسي مكانيک )فوق ليسانس(31324

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران مهندس هسته اي 10054

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -تسلط به زبان انگليسي مكالمه و نوشتاري و درك مطلب  - EPRاشنايي با قوانين و مدارك بين المللي در خصوص  -اشنايي با صنعت هسته اي

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10054 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي شيمي )فوق ليسانس(31879 -: مهندسي هسته اي )فوق ليسانس(31341 -ليسانس(: مهندسي مكانيک )فوق 31324

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10055

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار مرتبط 2حداقل  -اشنا با كاربردهاي علوم و فناوري هسته اي  -تسلط به زبان انگليسي

 10055 یتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
 : مهندسي هسته اي )فوق ليسانس(31341

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران مهندس هسته اي 10056

 شرایط اختصاصی:
تسلط به زبان انگلسي مكالمه /  -اكتيو سابقه كار با نرم افزارهاي مدلسازي پخش مواد راديو  -اشنايي با دستگاه هاي دزيمتري و سنجش پرتو  -اشنايي با صنعت هسته اي

 سال سابقه كار 3حداقل  -نوشتاري/ درك مطلب 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10056 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي )فوق ليسانس(31754 -: مهندسي هسته اي )فوق ليسانس(31341



 21صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10057

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 5حداقل  -استانداردهاي ايمني هسته اياشنايي با 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10057 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هستـــه اي گرايش راكتـــور )فوق ليسانس(31342

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10058

 اختصاصی:شرایط 
سال  2حداقل  -زبان انگليسي خوب )بدون محدوديت در مطالعه و ترجمه فني(  -اشنا به ساختار استانداردهاي اژانس بين المللي انرژي اتمي  -اشنا به استاندادهاي هسته اي 

 سابقه كار

 10058 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مهندسي هسته اي گرايش 31754 -: مهندسي هسته اي گرايش كاربرد پرتو )فوق ليسانس(31753 -ر )فوق ليسانس(: مهندسي هستـــه اي گرايش راكتـــو31342

 پرتوپزشكي )فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران مهندس هسته اي 10059

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  - RESRAD- CROMاشنايي با نرم افزارهاي ارزيابي دز نظير  -مسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10059 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي گرايش كاربرد پرتو )فوق ليسانس، دكتري(31753

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 رامسر-مازندران مهندس هسته اي 10060

 شرایط اختصاصی:
مونه برداريهاي محيطي و اماده سازي سابقه كار با سيستمهاي طيف نگاري هسته اي/ دستگاههاي اندازه گيري گاز رادن به روش اكتيو و پسيو/ دستگاه هاي پرتابل/ سابقه انجام ن

/  ArcGISتجهيزات ازمايشگاهي / تهيه نقشه هاي پرتوزايي با نرم افزار سابقه تهيه و تدوين استاندارد و دستورالعمل هاي  /ArcGISنمونه ها/ سابقه كار با نرم افزار جغرافيايي 
 سال سابقه كار 5حداقل  -/ اشنايي با تجهيزات ازمايشگاهي و كاليبراسيون انها  ICDLتسلط به زبان انگليسي عمومي و تخصصي / اشنايي با 

 10060 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 كليه گرايش ها )فوق ليسانس(: مهندسي هسته اي 31755

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس امور آموزشي 10061

 شرایط اختصاصی:
تجهيزات اشنا به وسايل و  -اشنايي با زبان انگليسي در سطح خوب و توانايي ترجمه متون تخصصي اموزشي -توانايي تحليل اماري -تجربه مرتبط در زمينه برنامه ريزي اموزشي

مديريت  -سال سابقه كار 4حداقل  -اشنايي با زبان انگليسي در سطح خوب -كمک اموزشي، نرم افزارهاي اموزشي روز و اشنايي بر نرم افزارهاي گرافيكي و تهيه بروشورها 
 دولتي گرايش مديريت نيروي انساني )فوق ليسانس(

 10061 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -: علوم تربيتي گرايش تكنولوژي اموزشي )فوق ليسانس(30758 -: علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي اموزشي )فوق ليسانس(30755 -علوم تربيتي )فوق ليسانس(: 30753
: مديريت دولتي گرايش 32419 -(: علوم تربيتي گرايش مديريت اموزشي )فوق ليسانس31854 -: علوم تربيتي گرايش اموزش و بهسازي منابع انساني )فوق ليسانس(31516

 مديريت نيروي انساني )فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10062

 شرایط اختصاصی:
 هاي نوين ارتباطيمهارت در استفاده از فناوري  -مهارت در مستند سازي فرايندهاي انجام كار -هدايت كار گروهي -مهارت تجزيه و تحليل رخدادها

 10062 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت فرهنگي )فوق ليسانس، دكتري(31070 -: برنامه ريزي امور فرهنگي )فوق ليسانس، دكتري(30156 -: امور فرهنگي )فوق ليسانس، دكتري(30112



 22صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10063

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10063 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: علوم سياسي كليه گرايش ها )ليسانس، 32035 -: مديريت كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31741 -كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس( -: علوم اجتماعي 30733

 فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10064

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 8حداقل  -مسلط به امور تشريفاتي -روابط عمومي باال 

 10064 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت كليه گرايش ها )فوق ليسانس(31741 -: علوم سياسي )فوق ليسانس(30797

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10065

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  -اشنايي با زبان انگليسي مكالمه/ نوشتاري/ درك مطلب  -و اشنايي با سيستم تضمين كيفيت  ICDLاشنايي با نرم افزارهاي حسابداري، 

 توضیحات:
 گرايش شهري/تهران واحدهاي تابعه در شهرستان

 10065 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت اجرايي )فوق ليسانس(31021

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10066

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1حداقل - ICDLتسلط به امور نرم افزاري، تايپ و مسلط به  -تسلط به نرم افزارهاي دبيرخانه اي 

 10066 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت دولتي )فوق ليسانس(31051

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10067

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 مديريت بحران ناشي از جنگ ، سوانح طبيعي، بازسازي پس از سانحه-تهران / واحدهاي تابعه در شهرستان

 10067 یتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
 : پدافند غيرعامل )ليسانس(33777 -: مديريت بحران )ليسانس، فوق ليسانس(32194

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس امور مديريت 10068

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  -اشنايي با زبان انگليسي در سطح خوب  -ICDLمسلط به 

 توضیحات:
 مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

 10068 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني )فوق ليسانس(32419

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10069

 شرایط اختصاصی:
زبان انگليسي خوب )بدون محدوديت در مطالعه  -اشنا به ساختارهاي استاندارد سازي و استاندارد نويسي  -اشنا به مباحث تاييد صالحيت  - اشنا به مباحث سيستم هاي كيفيت

 سال سابقه كار 2حداقل  -و ترجمه فني( 

 10069 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236



 23صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای حلفهرست شغل مادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10070

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 3حداقل  -انگليسيترجيحاً تسلط به زبان 

 10070 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 صنايع )فوق ليسانس( -: مهندسي صنايع 33925 -: مهندسي صنايع گرايش اينده پژوهي )فوق ليسانس(32710 -: مهندسي صنايع )فوق ليسانس(31236

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10071

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 7حداقل 

 10071 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها )ليسانس، فوق ليسانس(31237

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10072

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 3حداقل  -حوزه مديريت پروژهسابقه خدمت در 

 10072 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي صنايع كليه گرايش ها )فوق ليسانس(31593

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10073

 شرایط اختصاصی:

اشنايي با طرح  -توانايي برنامه ريزي بودجه پروژه هاي عمراني -( PMBOKبا مفاهيم مديريت پروژه مبتني بر استاندارد ) اشنايي -مسلط به مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه

ه و ارزيابي اشنايي با فرايندهاي برگزاري مناقص -اشنايي با قراردادهاي خدمات مشاوره  -توانايي طراحي داشبوردهاي مديريتي -هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي

 سال سابقه كار 5حداقل  - Msprojectو  ICDLتسلط بر  -كيفي پيمانكاران و مشاوران

 10073 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه )فوق ليسانس(32143

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 10074

 اختصاصی:شرایط 

 سال سابقه كار 7حداقل 

 10074 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي )ليسانس، فوق ليسانس(33828

10075 
كارشناس بهداشت 

 حرفه اي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:

 مديريت ايمني گرايش بهداشت و محيط زيست -سال سابقه كار  5حداقل 

 10075 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 : مديريت ايمني )فوق ليسانس(33977

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10076

 شرایط اختصاصی:

 سال سابقه كار 6حداقل  -دانشجو نباشد، وكيل نباشد

 10076 یمحل شماره شرایط احراز تحصیلی شغل

 : حقوق )ليسانس(30417



 24صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10077

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار مفيد و مرتبط در حوزه حقوق اداري 5اشنايي با زبان انگليسي در سطح خوب، حداقل  -ICDLمسلط به  -دانشجو نباشد، وكيل نباشد 

 توضیحات:
 حقوق شامل كليه گرايش ها

 10077 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: 30431 -: حقوق بين الملل )فوق ليسانس(30423 -: حقوق بشر )فوق ليسانس(30422 -: حقوق اقتصادي )فوق ليسانس(30421 -)فوق ليسانس(: حقوق ارتباطات 30419

 -(: حقوق گرايش تجارت الكترونيكي )فوق ليسانس31919 -: حقوق اسناد )فوق ليسانس(31860 -: حقوق عمومي )فوق ليسانس(31686 -حقوق خصوصي )فوق ليسانس(
: 32235 -: حقوق تجارت )فوق ليسانس(32223 -كليه گرايش ها )فوق ليسانس(-: حقوق ارتباطات 32018 -كليه گرايش ها )فوق ليسانس(-: حقوق بين الملل 32012

 تجاري )فوق ليسانس(: حقوق اسناد و قراردادهاي 32610 -: حقوق جزا )فوق ليسانس(32423 -مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني )فوق ليسانس(

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10078

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 4حداقل  -اشراف به قراردادها بخش نامه هاف سازمان ... -دانشجو نباشد، وكيل نباشد 

 10078 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حقوق خصوصي )فوق ليسانس(30431

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10079

 شرایط اختصاصی:
تسلط بر شيوه  -تسلط بر مستند سازي و تک برگ نمودن اسناد امالك و ا راضي دولتي -اشنايي با فرايندهاي خريد و فروش امالك و اراضي دولتي -دانشجو نباشد، وكيل نباشد 
اشنايي كامل با چگونگي نحوه محاسبه مقدار بهاء اجاره  -الكتسلط به دستورالعمل هاي مربوط به اراضي و ام -تسلط بر قوانين و مقررات حقوق ثبتي -نگارش و مكاتبات حقوقي 

 -officeمسلط بر مجموعه  -تسلط بر فرايندهاي ارزش گذاري امالك توسط كارشناس رسمي دادگستري -اشنايي كامل با نحوه تنظيم مبايعه نامه، اجاره نامه  -امالك و اراضي
 حقوق ثبتي فوق ليساني -سال سابقه كار 5حداقل 

 10079 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : حقوق اسناد )فوق ليسانس(31860 -: حقوق خصوصي )فوق ليسانس(30431

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10080

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1حداقل -ICDLاشنايي به قوانين، مقررات حقوقي و مسلط به 

 10080 یتحصیلی شغل محل شماره شرایط احراز
 : حقوق جزا )فوق ليسانس(32423 -: حقوق عمومي )فوق ليسانس(31686

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10081

 شرایط اختصاصی:
 ICDLمسلط بر  -اشنايي با زبان انگليسي  -تجربه مفيد در طراحي و تهيه و نظارت بر قراردادهاي دولتي و خصوصي و فرايندهاي مناقصه و مزايده -دانشجو نباشد، وكيل نباشد 

 10081 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 ادهاي تجاري )فوق ليسانس(: حقوق اسناد و قرارد32610 -: حقوق عمومي )فوق ليسانس(31686

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس حقوقي 10082

 شرایط اختصاصی:
 )داراي كارشناسي حقوق براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد( -دانشجو نباشد، وكيل نباشد 

 10082 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 ليسانس(: حقوق عمومي )ليسانس، فوق 31686

10083 
كارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -اشنايي با قوانين و مقررات خريد دولتي -اشنايي با خريد و تداركات دولتي

 10083 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 )ليسانس(: مهندسي عمران 31682



 25صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10084 
كارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
تسلط بر متره براورد،  -مسلط بر نقشه خواني -Tekla Structure-Safe- Sap- Autocad- Etabsتسلط بر نرم افزار  -Revitتسلط بر نرم افزار  -توانايي سرپرستي كارگاه

اشنايي با مفاهيم و مباني قراردادهاي  -روژه و نرم افزار كنترل پروژه اشنايي با مفاهيم مديريت پ -اشنايي كامل با فهرست بهاي ابنيه -تهيه صورت وضعيت و محاسبه تعديل
 سال سابقه كار 3داراي  -پيمانكار و مشاور

 10084 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس(31888

10085 
كارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران

 شرایط اختصاصی:
تسلط بر مفاهيم  -تسلط بر متره، براورد و صورت وضعيت نويسي -تسلط بر روابط حقوقي كارفرما، مشاور و پيمانكار -تسلط بر قوانين و مقررات مربوط به امور پيمانكاري

 سال سابقه كار 10سال و حداقل  2داراي سابقه مديريت پروژه به مدت  - PMBOKمديريت پروژه مبتني بر استاندارد 

 10085 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت )فوق ليسانس، دكتري(32494 -: مهندسي عمران گرايش سازه )فوق ليسانس، دكتري(31888

10086 
كارشناس روابط بين 

 الملل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 هرانت-تهران

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار مرتبط 2حداقل  -تسلط به زبان انگليسي 

 10086 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : روابط بين الملل )فوق ليسانس(30501

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس زمين شناسي 10087

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  - RESRADاشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با مباحث لرزه اي / نرم افزارهاي پخش االينده هاي محيطي نظير  -مسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10087 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : زمين شناسي گرايش تكتونيک )فوق ليسانس، دكتري(32121 -دكتري(: زمين شناسي )فوق ليسانس، 30548

 - - - - - - 3 زن/مرد 3 تهران-تهران كارشناس علوم اجتماعي 10088

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 اجتماعي مقطع ليسانس و فوق ليسانسارتباطات  -حقوق كليه گرايش ها )ليسانس و فوق ليسانس(  -تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان 

 10088 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: 31731 -كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس( -: علوم اجتماعي 30733 -: حقوق )ليسانس، فوق ليسانس(30417 -: امنيت اطالعات )ليسانس، فوق ليسانس(30100

: 33482 -: علوم سياسي كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(32035 -: مديريت كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31741 -ارتباطات علوم اجتماعي )فوق ليسانس(
 روانشناسي )ليسانس، فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس علوم اجتماعي 10089

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار كيفي 4حداقل  -تجربيات ارزشمند داراي  -توانايي نويسندگي و تحليلي 

 10089 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت دولتي كليه گرايش ها )فوق ليسانس، دكتري(31052 -كليه گرايش ها )فوق ليسانس( -: علوم اجتماعي 30733 -: روابط بين الملل )فوق ليسانس، دكتري(30501



 26صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس علوم اجتماعي 10090

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10090 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: علوم سياسي كليه گرايش ها )ليسانس، 32035 -: مديريت كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31741 -كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس( -: علوم اجتماعي 30733

 ناسي )ليسانس، فوق ليسانس(: روانش33482 -فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10091

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل  -مسلط به زبان انگليسي 

 10091 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دكتري(: مهندسي هسته اي )فوق ليسانس، 31341 -: فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 5 زن/مرد 5 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10092

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل -مسلط به زبان انگليسي 

 10092 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 شيمي )فوق ليسانس، دكتري( : مهندسي31879 -: مهندسي هسته اي )فوق ليسانس، دكتري(31341 -: فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10093

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار مرتبط 2حداقل  -تسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 مهندسي هسته اي گرايش كاربرد پرتوها

 10093 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي )ليسانس، فوق ليسانس(31341 -)فوق ليسانس( : فيزيک هسته اي30969

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10094

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار مرتبط 2حداقل  -تسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 فيزيک )فوق ليسانس(

 10094 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي )فوق ليسانس(31754 -: فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس فيزيک 10095

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل 

 10095 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : فيزيک اتمي مولكولي )فوق ليسانس(32228 -: فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس محيط زيست 10096

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  -و روش هاي مرتبط با ارزيابي محيط زيست نظير روش ماتريس ARCGISاشنايي با نرم افزارهاي محيط زيستي نظير  -مسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 محيط زيست گرايش ارزيابي و امايش سرزمين و برنامه ريزي )فوق ليسانس و دكتري( -تهران / واحدهاي تابعه در شهرستان 

 10096 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 رايش ارزيابي و امايش سرزمين )فوق ليسانس، دكتري(: محيط زيست گ31005



 27صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس محيط زيست 10097

 شرایط اختصاصی:
سال سابقه  2حداقل  - RESRADاشنايي با نرم افزارهاي پخش االينده ها در ابهاي سطحي و زير زميني و يا ارزيابي الودگي اب هاي زير زميني نظير  -مسلط به زبان انگليسي

 كار

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10097 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : علوم و مهندسي اب گرايش منابع اب )فوق ليسانس، دكتري(32510 -: علوم و مهندسي اب )فوق ليسانس، دكتري(32506

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارشناس معماري 10098

 شرایط اختصاصی:
 5حداقل  -اشنايي با نقشه هاي اجرايي و مباحث كارگاهي پروژه هاي ساختماني و محوطه سازي -افزارهاي سه بعدي سازي و گرافيكي، نرم Autocadتسلط بر نرم افزارهاي 

 سال سابقه كار

 10098 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي معماري )ليسانس، فوق ليسانس(31300

 - - - - - - 1 ردزن/م 1 تهران-تهران كارشناس هواشناسي 10099

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2حداقل  -ATMOS- HYSPLITEE- HOTSPOTCاشنايي با نرم افزارها ارزيابي پخش االينده ها در هوا نظير  -مسلط به زبان انگليسي 

 توضیحات:
 هواشناسي )فوق ليسانس( -تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان 

 10099 یشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
: اب و 33320 -: اب و هواشناسي )فوق ليسانس، دكتري(33252 -: اب و هواشناسي گرايش سينوپتيک )فوق ليسانس، دكتري(32888 -: هواشناسي )فوق ليسانس(31438

 هواشناسي گرايش اب و هواشناسي سينوپتيک )فوق ليسانس، دكتري(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كارگردان 10100

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار كيفي 4حداقل  -تجربيات ارزشمند -پر انرژي و توانايي انجام امور مختلف سمعي بصري  -برونگرا 

 توضیحات:
 مقطع كارشناسي ارشد و دكتري رشته سمعي و بصري

 10100 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : كارگرداني )فوق ليسانس، دكتري(31461 -دكتري(: پژوهش هنر )فوق ليسانس، 30235

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10101

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 امنيت گرايش هاي فن اوري اطالعات و امنيت

 10101 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 اطالعات )فوق ليسانس(: مديريت فناوري 31072

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10102

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1بيش از 

 10102 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 -: مهندسي كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(31601 -: مهندسي نرم افزار )ليسانس، فوق ليسانس(31340 -: مديريت فناوري اطالعات )ليسانس، فوق ليسانس(31072

 : سخت افزار كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(33581



 28صفحه 

 ستاد سازمان انرژی اتميهای فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10103

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 1حداقل 

 10103 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر )فوق ليسانس(31138

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10104

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 2 -تسلط به زبان انگليسي مكالمه / نوشتاري / درك مطلب  -اشنايي با شبكه، اشنايي با نرم افزارهاي معمول تحت ويندوز، سرور، اشنايي با جاوا 

 توضیحات:
 تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10104 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: 33727 -سخت افزار )ليسانس، فوق ليسانس(-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(33581 -مهندسي نرم افزار )ليسانس، فوق ليسانس(: 31340

 مهندسي نرم افزار كامپيوتر )ليسانس، فوق ليسانس(

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10105

 اختصاصی:شرایط 
مهندسي عمران ليسانس و فوق ليسانس كليه  -مهندسي برق گرايش قدرت ليسانس و فوق ليسانس -مكانيک كليه گرايش ها ليسانس و فوق ليسانس -سال سابقه كار 3حداقل 

 گرايش ها

 توضیحات:
 تهران / واحدهاي تابعه در شهرستان

 10105 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 مهندسي كامپيوتر كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(: 31351

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10106

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 3حداقل 

 توضیحات:
 مديريت فن اوري اطالعات گرايش هاي امنيت سايبري و امنيت فن اوري اطالعات-تهران/واحدهاي تابعه در شهرستان

 10106 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس، فوق ليسانس(32544 -: مهندسي كامپيوتر كليه گرايش ها )ليسانس، فوق ليسانس(31351

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10107

 شرایط اختصاصی:
 كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي )فوق ليسانس(مهندسي  -سال سابقه كار 5حداقل 

 10107 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ارتباطات و فناوري اطالعات )فوق ليسانس(32544

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10108

 شرایط اختصاصی:
 سابقه كار مرتبطسال  5حداقل  -تسلط به زبان انگليسي، امور دفتري و دبيرخانه 

 10108 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ارتباطات و فناوري اطالعات )ليسانس(32544

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 تهران-تهران كاشناس شبكه 10109

 شرایط اختصاصی:
 سال سابقه كار 5حداقل 

 10109 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 گرايش سيستم هاي هوشمند )فوق ليسانس(: علوم كامپيوتر 32719



 29صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری فهرست شغل محل

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 زن/مرد 2 اصفهان-اصفهان پرستار 10110
نفر،  1)آقا: 2

 نفر( 1خانم: 
- - - - - - 

 10110 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : پرستاري )ليسانس(30218

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان حسابدار 10111

 10111 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : امور مالي و حسابداري )ليسانس(31908 -: حسابداري )ليسانس(30408

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس برق 10112

 10112 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : برق صنعتي )ليسانس(30152

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس برق 10113

 10113 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 مهندسي برق گرايش كنترل و ابزار دقيق )ليسانس(: 32075

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس برق 10114

 10114 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 الكترونيک )ليسانس( -: برق 33027

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس پليمر 10115

 10115 یشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
: مهندسي شيمي 33649 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي پليمر )ليسانس(33648 -: مهندسي پليمر گرايش نانو فناوري )ليسانس(33614 -: مهندسي پليمر )ليسانس(31187

 ايع پليمر )ليسانس(: مهندسي شيمي گرايش صن33675 -: مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر )ليسانس(33653 -گرايش پليمر )ليسانس(

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس شيمي 10116

 10116 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي شيمي گرايش بهداشت ايمني و محيط زيست )فوق ليسانس(32654 -: مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست )فوق ليسانس(31618

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان مهندس شيمي 10117

 10117 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي شيمي )ليسانس(31879

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس شيمي 10118

 شرایط اختصاصی:
 گرايش طراحي فرايند و گرايش فرايندهاي جداسازي

 10118 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها )فوق ليسانس(32521 -: مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي )فوق ليسانس(32520

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10119

 10119 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : جوشكاري )فوق ليسانس(30400

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10120

 10120 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد )ليسانس(31316

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10121

 10121 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد )فوق ليسانس(31318



 30صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10122

 10122 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد گرايش سراميک )فوق ليسانس(31319

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10123

 10123 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي )فوق ليسانس(31956 -: مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد )فوق ليسانس(31320

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10124

 10124 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات )فوق ليسانس(31321

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس مواد 10125

 10125 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مواد گرايش جوشكاري )ليسانس(32391

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10126

 10126 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : تبديل انرژي )فوق ليسانس(30260

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10127

 10127 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ساخت و توليد )فوق ليسانس(30617

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10128

 10128 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ساخت و توليد )ليسانس(30617

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10129

 10129 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ماشين ابزار )ليسانس(30983

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10130

 توضیحات:
 گرايش ارتعاشات

 10130 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مكانيک )فوق ليسانس(31324

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان مكانيکمهندس  10131

 10131 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسي مكانيک در حرارت و سياالت  -: مكانيک 31945 -: مكانيک در حرارت و سياالت )ليسانس(31394 -: مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت )ليسانس(31327

 مهندسي مكانيک در حرارت و سياالت )ليسانس( -: مكانيک 33948 -گرايش حرارت و سياالت )ليسانس(: مهندسي مكانيک 32936 -)ليسانس(

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10132

 10132 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مكانيک گرايش سياالت )فوق ليسانس(31387

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10133

 10133 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي مكانيک گرايش طراحي كاربردي )فوق ليسانس(32630

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مهندس مكانيک 10134

 10134 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 جامدات )فوق ليسانس(: مهندسي مكانيک گرايش 33131



 31صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان ايمهندس هسته  10135

 10135 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي )ليسانس(31341

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس هسته اي 10136

 10136 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 ليسانس(: مهندسي هستـــه اي گرايش راكتـــور )فوق 31342

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان مهندس هسته اي 10137

 10137 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي هسته اي گرايش چرخه سوخت )فوق ليسانس(31752

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان كاردان برق 10138

 شرایط اختصاصی:
 نگهداري و تعميرات برق صنعتيبه كارگيري در شغل كاردان فني 

 10138 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : برق صنعتي )فوق ديپلم(30152

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كاردان برق 10139

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور پست هاي برق و شبكه توزيع

 10139 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: مهندسي برق قدرت )كنترل 33130 -: مهندسي برق قدرت )سيستم هاي قدرت( )فوق ديپلم(33129 -: برق قدرت )فوق ديپلم(32958 -: برق صنعتي )فوق ديپلم(30152

 سيستمهاي ( )فوق ديپلم(

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كاردان برق 10140

 شرایط اختصاصی:
 كاردان فني نگهداري و تعميرات، كنترل و ابزار دقيق به كارگيري در شغل

 10140 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي برق گرايش كنترل و ابزار دقيق )فوق ديپلم(32075

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كاردان برق 10141

 شرایط اختصاصی:
 نگهداري و تعميرات الكترونيکبه كارگيري به عنوان شغل كاردان فني 

 10141 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : برق الكترونيک )فوق ديپلم(32960

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كاردان شبكه 10142

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل كاردان نگهداري و پشتيباني فاوا

 10142 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : سخت افزار كامپيوتر )فوق ديپلم(33581

 - - - - - - 14 مرد 14 اصفهان-اصفهان كاردان شيمي 10143

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10143 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : شيمي گرايش هاي صنايع شيميايي )فوق ديپلم(32969



 32صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری محلفهرست شغل ادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كاردان عمران 10144

 10144 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : عمران )فوق ديپلم(30842

 - - - - - - 5 مرد 5 اصفهان-اصفهان كاردان مواد 10145

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10145 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: متالوژي و ريخته 31811 -: متالوژي گرايش ريخته گري )فوق ديپلم(30993 -فني موادگرايش ريخته گري )فوق ديپلم(: 30949 -: متالورژي ريخته گري )فوق ديپلم(22777

 : مهندسي مواد گرايش ريخته گري )فوق ديپلم(33652 -: مهندسي متالورژي ريخته گري )فوق ديپلم(32777 -گري )فوق ديپلم(

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كاردان مواد 10146

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10146 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ذوب فلزات )فوق ديپلم(31666

 - - - - - - 12 مرد 12 اصفهان-اصفهان كاردان مكانيک 10147

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10147 یشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 
 : مهندسي مكانيک گرايش مكانيک ماشين االت )فوق ديپلم(31335 -: مهندسي مكانيک گرايش ماشين االت )فوق ديپلم(31332 -: اتومكانيک صنعتي )فوق ديپلم(30048

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كاردان مكانيک 10148

 شرایط اختصاصی:
 اپراتور توليدبه كارگيري در شغل 

 10148 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : تاسيسات )فوق ديپلم(30253

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كاردان مكانيک 10149

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10149 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 ديپلم(: ساخت و توليد )فوق 30617

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كاردان مكانيک 10150

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل اپراتور توليد

 10150 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : ماشين ابزار )فوق ديپلم(30983

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كارشناس امور اداري 10151

 10151 یتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
 : مديريت دولتي )ليسانس(31051

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كارشناس امور اداري 10152

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري در شغل كارشناس انبار

 10152 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت صنعتي )ليسانس(31065

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان مديريت كارشناس امور 10153

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري به عنوان كارشناس اموزش

 10153 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت اموزشي )فوق ليسانس(31020



 33صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كارشناس امور مديريت 10154

 شرایط اختصاصی:
 استراتژيک به كارگيري به عنوان كارشناس برنامه ريزي

 10154 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 ژيک )فوق ليسانس(: مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: مديريت بازرگاني )فوق ليسانس(31034

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كارشناس امور مديريت 10155

 شرایط اختصاصی:
 عنوان كارشناس بازاريابي و فروشبه كارگيري به 

 10155 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي )فوق ليسانس(32568 -: مديريت بازرگاني )فوق ليسانس(31034

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كارشناس امور مديريت 10156

 شرایط اختصاصی:
 به عنوان كارشناس منابع انساني به كارگيري

 10156 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني )فوق ليسانس(32235 -: مديريت دولتي )فوق ليسانس(31051

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كارشناس امور مديريت 10157

 شرایط اختصاصی:
 عنوان كارشناس فن اوري و نواوريبه كارگيري به 

 10157 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مديريت تكنولوژي )فوق ليسانس(31922

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كارشناس امور مديريت 10158

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري به عنوان كارشناس برنامه ريزي استراتژيک

 10158 یشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 
 ( گرايش استراتژي )فوق ليسانس(MBA: مديريت كسب و كار )33350 -: مديريت كسب و كار )فوق ليسانس(32545

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان كارشناس برنامه ريزي 10159

 10159 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 )فوق ليسانس(: مهندسي صنايع كليه گرايش ها 31593

 - - - - - - 5 مرد 5 اصفهان-اصفهان كارشناس برنامه ريزي 10160

 10160 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي صنايع كليه گرايش ها )ليسانس(31593

10161 
كارشناس برنامه ريزي 

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كشاورزي

 شرایط اختصاصی:
 به عنوان كارشناس كشاورزيبه كارگيري 

 10161 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي كشاورزي )ليسانس(33595

كارشناس بهداشت  10162
 حرفه اي

 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان

 شرایط اختصاصی:
 HSEبه كارگيري به عنوان كارشناس مهندسي 

 توضیحات:
 محيط زيست, ايمني، بهداشت و HSEگرايش 

 10162 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي ايمني صنعتي )فوق ليسانس(32462



 34صفحه 

 شركتهای تابعه -های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوری فهرست شغل محلادامه 

کد شغل 
 محل

 تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ایثارگر  درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت

10163 
كارشناس بهداشت 

 حرفه اي
 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري به عنوان كارشناس ايمني صنعتي

 10163 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي ايمني صنعتي )ليسانس(32462

10164 
كارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازي
 - - - - - - 3 مرد 3 اصفهان-اصفهان

 10164 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : عمران )ليسانس(30842

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كارشناس روابط عمومي 10165

 10165 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
: علوم 31702 -: علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي )ليسانس(30736 -: علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي )ليسانس(30731 -)ليسانس(: روابط عمومي 30503

 : كارشناسي حرفه اي روابط عمومي گرايش رفتار اجتماعي و افكارسنجي )ليسانس(33800 -اجتماعي گرايش روابط عمومي )ليسانس(ارتباطات

 - - - - - - 4 مرد 4 اصفهان-اصفهان كارشناس شيمي 10166

 10166 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : شيمي كاربردي )ليسانس(30684 -: شيمي گرايش شيمي كاربردي )ليسانس(30668

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كارشناس فيزيک 10167

 10167 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : فيزيک هسته اي )فوق ليسانس(30969

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كارشناس فيزيک 10168

 10168 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : فيزيک هسته اي )ليسانس(30969

10169 
كارشناس نقشه كشي 

 صنعتي
 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان

 10169 یشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
 : نقشه كشي صنعتي )ليسانس(31425

 - - - - - - 2 مرد 2 اصفهان-اصفهان كاشناس شبكه 10170

 شرایط اختصاصی:
 به كارگيري به عنوان كارشناس مركز عمليات امنيت

 10170 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : امنيت اطالعات )فوق ليسانس(30100

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كاشناس شبكه 10171

 10171 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري )ليسانس(31910

 - - - - - - 1 مرد 1 اصفهان-اصفهان كاشناس شبكه 10172

 شرایط اختصاصی:
 اطالعاتيبه كارگيري به عنوان كارشناس توسعه سيستم هاي 

 10172 یشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 : كامپيوتر)نرم افزار( )فوق ليسانس(32923
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 1399سال   سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهورینام آزمون استخدامي پيش نويس تقاضانامه ثبتفرم 

 : اطالعات فردی

 : نام -2 : نام خانوادگي -1

 : کدملي -4 : نام پدر-3

 : شماره شناسنامه - 6 مرد          زن     : جنسیت -5

 سال ماه روز : تاریخ تولد -7

  13 
                   متاهل     مجرد  : وضعیت تاهل -8

                                                                           : محل تولدو شهرستان استان  -9

  زرتشتی مسیحی کلیمی  اسالم : دینـ 10

 کارت پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه-11

  :مدت خدمت نظام وظیفه )ماه(

  : کارت معافیت دائم 
 : سال(، ماه، تاریخ صدور کارت پایان خدمت ویا معافیت)روز

 داوطلب چپ دست هستم  -12

 : داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران -13

   نامی درج خواهد شد.( ایثارگری شما با توجه به اطالعات موجود در سیستم سجایا بنیاد شهید و امور ایثارگران در تقاضانامه ثبت )نوعدرصد ایثارگران 25 سهمیه -31-1

 :درصد ایثارگران 5سهمیه  ـ2-13

   رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه)معاف از شرایط حداکثر سنی(  -      3 فرزند آزاده کمتر از یكسال اسارت -2     درصد 25فرزند جانباز زیر  -1

   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   -                                      5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 

    ( :به منظور اضافه شدن به حداکثر سنیماني هستم )ـ  شاغل قراردادي تمام وقت یا پ14

   :نام سازمان -1-14

 سال       ماه                                                        

 :                                                                                                                         مدت سابقه-2-14

 
 
 
 

   جسمی حرکتی معلول          کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا نوع معلولیت :       : معلولیتدرصدي  3سهمیه ـ  15

      سایر

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم : 15ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 51ـ1

 

 : مشخصات تحصيلي داوطلب

     دکتری  لیسانسفوق   لیسانس  کاردانی   :آخرین مقطع تحصیليـ 16

 : عنوان رشته تحصیلي ـ 17

 : دانشگاه یا موسسه محل تحصیل ـ 18
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 : سال (، ماه، تاریخ فراغت از تحصیل)روزـ 19

 

 : معدل آخرین مدرك تحصیليـ 20

 اطالعات تكميلي: 

 کد پستی ده رقمی:ـ  22                   کد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت )جهت تعیین حوزه امتحانی( :  ـ21

 ثابت:شماره تلفن ـ 23

 (:Emailآدرس پست الكترونیكی )ـ 25

 شماره تلفن همراه:ـ 24                                            

  آدرس محل سكونت:ـ 26 

 :درخواست شغل

 : )رشته محل(اولویت  انتخابي                                       : يشغلرشته عنوان ـ 27

 : تقاضا مورد محل                      : درخواست مورد شغل                     : دستگاه نام

 


